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HOTĂRÂREA NR. 80/2020 
 

privind includerea investiției „Înființarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor 
naturale, branșamente și alimentare cu gaze naturale în comuna Ozun, județul Covasna” 

în programul de investiții și în proiecția de buget 
 
Consiliul Local al comunei Ozun, în şedinţă extraordinară; 
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 8640/11.09.2020 a Biroului financiar 

contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun; 
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 8641/11.09.2020 a primarului comunei 

Ozun dl. Lect. univ. dr. Ráduly István; 
Având în vedere Avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului 

Local al comunei Ozun;  
 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Ozun nr. 9/2020 privind 
aprobarea bugetul general pe anul 2020 al comunei Ozun, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În baza Ordinului MFE 936/17.08.2020 pentru aprobarea Ghidului solicitantului 
aferent apelului POIM/859/8/2/Creșterea gradului de interconectare a Sistemului Național de 
Transport a gazelor naturale cu alte state vecine/2/Creșterea gradului de interconectare a 
Sistemului Național de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine; 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b și alin. (4) lit. a din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
ART. 1. – Se aprobă actualizarea programului de investiții al comunei Ozun în 

conformitate cu Studiul de fezabilitate aprobat prin Hotărârea Consiliului Local, având ca 
denumire „Înființarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale, branșamente și 
alimentare cu gaze naturale în comuna Ozun, județul Covasna”. 
 ART. 2. – Se angajează pentru includerea în bugetul local respectiv în proiecțiile de 
buget sursele bugetare necesare pentru realizarea proiectului „Înființarea rețelei inteligente 
de distribuție a gazelor naturale, branșamente și alimentare cu gaze naturale în comuna 
Ozun, județul Covasna” după și cu condiția semnării contractului de finanțare, atât pentru 
cheltuieli finanțare din FEDR și Bugetul de stat, cât și din bugetul local. 

ART. 3. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul 
comunei Ozun și Biroului financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul 
Primăriei comunei Ozun. 
 
 Ozun, la 11 septembrie 2020. 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ       CONTRASEMNEAZĂ 
  BARTA JÁNOS                       SECRETAR GENERAL
            BARTALIS FRUZSINA 



Modul de difuzare: 
- 1 ex. la dosarul hotărâri 
- 1 ex. Instituția Prefectului - Județul Covasna 
- 1 ex. Biroului financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun. 
 

 
 


